Chamada Pública 04/2017
Trabalho Científico
A comissão organizadora do XXXII Congresso Brasileiro de Zoologia, evento a ser
realizado entre os dias 25 de fevereiro e 02 de março de 2018 em Foz do Iguaçu,
Paraná, convida os inscritos no Congresso a enviar trabalhos científicos a serem
apresentados durante o CBZ.
1. Objetivo
Promover a divulgação, discussão e avanço do conhecimento científico produzido pela
comunidade brasileira e estrangeira em Zoologia e áreas afins.
2. Condições de submissão
a) Pelo menos um dos autores do trabalho deverá estar inscrito no Congresso e com
a primeira parcela da inscrição paga. No entanto, os trabalhos só serão
apresentados no evento e publicados nos anais com o pagamento completo da
inscrição.
b) O autor inscrito deverá ser o apresentador do trabalho.
c) Cada autor poderá submeter no máximo 2 (dois) trabalhos por inscrição.
3. Trabalho Científico
Trabalho teórico ou prático, de base ou aplicado, conduzido com rigor científico que
apresente resultados. O trabalho deverá ser submetido em formato de resumo para
ser avaliado. Se aprovado, o trabalho deverá ser apresentado de forma oral com slides
em uma das sessões paralelas do congresso ou em forma de painel físico em uma
das sessões de pôsteres com a presença do apresentador. O trabalho científico
apresentado constará nos Anais do XXXII CBZ.
4. Formato da submissão
O trabalho científico deverá ser submetido na forma de resumo estruturado contendo
título (até 20 palavras), Autores, Afiliação, Contexto/Questão/Método (até 150
palavras), Resultados/Conclusões (até 150 palavras), Palavras-chave (mínimo três,
máximo seis) e Agência financiadora (opcional). Os campos poderão ser editados até
17 de novembro de 2017.

5. Submissão eletrônica
Os trabalhos serão submetidos por meio de formulário eletrônico, disponível em
http://cbz2018.com.br/site2017/submissoes.php.
6. Subáreas do conhecimento
No ato de submissão do trabalho o autor indicará uma subárea que servirá de
informação para que a comissão científica encaminhe o trabalho aos pareceristas e
organize as sessões:
a. Anatomia, Morfologia e Fisiologia
b. América Latina e Caribe
c. Biogeografia e Distribuição Geográfica
d. Comportamento
e. Ecologia
f. Embriologia e Evo-Devo
g. Ensino
h. Evolução
i. Genética Molecular e Citogenética
j. Histologia e Citologia
l. História Natural
m. Inventários e Faunística
n. Limnologia
o. Paleontologia
p. Parasitologia
q. Sistemática e Taxonomia
r. Zoologia Aplicada
s. Zoologia Cultural e Etnozoologia
t. Zoologia Marinha
u. V Simpósio de Coleoptera
v. VI Simpósio de Diptera
w. IV Simpósio Brasileiro sobre Galhas e Galhadores
x. Simpósio da Sociedade Brasileira de Malacologia: Desafios e perspectivas
para a Malacologia na América Latina
y. III Simpósio de Biologia Subterrânea
z. outros.
7. Avaliação dos trabalhos
Os trabalhos serão encaminhados a pareceristas ad hoc que avaliarão o conteúdo e
mérito acadêmico considerando os seguintes critérios:
a) Pertinência/importância do trabalho em relação a sua subárea de
conhecimento.
b) Clareza e objetividade na comunicação.
c) Obediência às normas de forma.
O parecerista poderá, a seu critério, indicar outra subárea para avaliação.
8. Programação científica
Os trabalhos aprovados pelos pareceristas ad hoc serão incluídos na programação
científica do congresso e poderão fazer parte, a critério da comissão científica, de
sessões orais ou sessões de pôsteres. Os autores serão informados do formato de
apresentação.
8.1 Apresentação Oral

As apresentações de trabalhos científicos de forma oral ocorrerão no formato de
Sessão Temática. A sessão será organizada com o objetivo de reunir os trabalhos
científicos das subáreas do conhecimento, conforme o item 6.
8.1.1 Formato da sessão temática
A sessão temática é composta por exposições orais sequenciais de 10 minutos para a
apresentação e até 5 minutos para perguntas e discussão. O apresentador contará
com projeção de slides digitais. A sessão será organizada em módulos de 1,5 hora e
contará com um responsável para moderá-la.
8.2 Apresentação de Pôster
As apresentações de trabalho científico em formato de pôster ou painel físico
ocorrerão no formato de Sessão de Pôsteres. A sessão será organizada com o
objetivo de reunir os trabalhos científicos das subáreas do conhecimento, conforme o
item 6.
8.2.1 Formato da sessão de pôster
A sessão de pôsteres consiste na exposição do painel pelo apresentador de forma
presencial. Os painéis poderão ser fixados nos suportes na manhã do dia em que
ocorrerá a apresentação do pôster.
8.2.2 Dimensões do pôster
O painel físico de papel ou lona deverá ter as dimensões máximas de 90 cm por 120
cm em orientação retrato. O painel deverá ser confeccionado e impresso pelo
apresentador.
9. Anais do Congresso
Os trabalhos científicos apresentados no congresso farão parte dos Anais do XXXII
CBZ que será confeccionado em formato digital (.pdf) e disponibilizado no sítio
eletrônico do congresso após o evento.
10. Cronograma
Submissão dos trabalhos em forma de resumo

Até 17/11/2017

Prazo final para edição do resumo (ver item 4)

17/11/2017

Comunicação de aceite

A partir de 01/12/2017

11. Disposições Finais
Não há limite para o número máximo de autores. A certificação se dará por trabalho e
constará o título e o nome dos autores.

Foz do Iguaçu, 29 de junho de 2017.

Fernando César Vieira Zanella
Presidente da Comissão Organizadora do XXXII CBZ

